






 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم - أرقأ انأ بنك

 لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب ٍجّردتي لحارم ّتس نم ةءارق جمائرب أرقأ انأ بتك
 ةءارقلا ةلحرم يأ ءسداسلا فصلا ةلحرم ىلإ «ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ ؛ةسردملا

 نم اًعساو اًقاطن يّطغت ةّيصصق ريغو ةيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي .ةنّكمتملا
 راركت َّنِإ .فراعملاو كرادملا عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصم تاعوضوم
 يحصلا ّقطنلا لفطلا ديوعتل طَّطخم نمض عقي «جمانربلا اذه يف «ةّيساسألا تادرفملا
 تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا نم ةلحرم لك يف .نهّذلا يف ىنعملا خيسرتو

 تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع نم «ةلحرم دعب ةلحرم ؛جّردتت تامولعمو
 ةّنهذلا ةراهملا هيف يّمنت تاعوضومو ةيمانتم بيكارتو تادرفم ىلإ «لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق
 ةغللا يف ةفلتخملا بيكارتلا عاونأب مّكحتلا نم ءرمألا ةياهن يف .هنّكمتو ديرجتلا ةّرقو
 ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا اذه بتك .اهبيلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا
 ةعتمل ّيلاثمو «ةّيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ٌيلاثم جمانرب هّنِإ .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا

 ءاّضيأ ةّيلزنملا ةعلاطملا
 ةّلقتسملا ةءارقلاب ءدبلا . (يناثلاو لّوألا) ةءارقلاب ءدبلا .؟ (161 8 11) ةءارقلا لبق ام ١.

 (سماخلاو عبارلا) ريب ةءارقلا .5 (عبارلاو ثلاثلا) ةّلقتسملا ةءارقلا .5 (ثلاثلاو يناثلا)
 .(سداسلاو سماخلا) ةنّكمتملا ةءارقلا .”
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 ؟َكلذ َدْعَب ْتَّدْحَي ام ُمَلْعَت لَه





 تاهّمألاو ءابآلاو نيمّلعُجلا ىلإ ةملك

 ةقّثلا لافطألا َحَتمَتل ةمّمصُم ةجّردُم ةعّلاطُم ِبُتُك «أرقأ انأ» ةليلس

 .ةءارقلل ةحجان ةيادب مهل َرَّفوُتو
 تامِلكلا ّضعب نوفلأي اوراص نيذلا لافطألا بيانُي ثلاثلا ىوتسُملا

 يف ةلمُجج لك .ةريصق اُلَمُج اوأرقي نأ ىلع نيرداق اوراصو ةطيسبلا

 نأ يف لافطألا َدِعاشل رّركتت تارابع ىلع يوتحت ىوتسُملا اذه

 دعاسُت ةقّوشُمو ةلّصفُم موسُر ةحفص لك يفو .رسُيلا نم ديزَمب اوأرقي

 .هب عاتمتسإلاو هتءارق ىلع عّجشُتو ّضّنلا مُهَق يف
 باتكلا اذه

 ثدحيس اذام .ضرألا يف ًةريغص ًةرزب نامدقت ٍباتكلا حاتتفا اتحفص ه

 ؟اًيلات

 َعّرشَي نأ يف ئدتبُملا ئراقلا َدِعاسُتل رّركتت ةرابعب ةحفص ّلك أدبت ه
 ةقثب ةءارقلا يف

 ةرقف ةءارق مهنكمي ٍديزملا بلط يف نوبغري نيذلا نوئدتبُلا ءاَرَقلا ه
 .راطإ نمض ةدراولا تامولعملا

 نيثدتبملا ءاّرقلا اوعّجش .ةتبن ةايح ةرود نايرت 19و78 ناتحفصلا »

 :ةرملعت امه اودع لآ لق
 تافيرعتلا مدختسن .ةطيسب ةروصم تافيرعت باتكلا رخآ يف ه

 .ةبعصلا تادرفملا ضعب يناعم مهف يف انتدعاسمل

 .عيجشتلاو ةدعاسملا نم ريثك ىلإ نوجاتحي نوئدتبملا ءارقلا



  ةكحسم | اشك

 :ةدّعاسُملا نم ءيَشِب ءنورِقَي لافطأل وه

 .ةطيسب ةريصق ُلَمُج ةءارق ىلع

 .ةفولأمو ةقّوشُم عيضاوم ٠

 .ةلادو ةحضاو رّوص ٌتامِلَك .٠

 .ةرّركتُم ةطيسب لمُج ٠
 .ٌصنلل ةحضوُمو ةعيدَب موسُر ٠
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